
Załącznik nr 1 do procedury bezpieczeństwa 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 
r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) 
o wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury  mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………… przez pracownika Szkoły Podstawowej w 
Otałęży, w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące objawy chorobowe.  Oświadczam, 
iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz 
bezpieczeństwa innych dzieci i pracowników szkoły., 

o zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 
i zasad związanych z reżimem sanitarnym obowiązującej w szkole, a przede wszystkim: 
przyprowadzania/ przysyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, 
podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 
min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, 

o moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na  środki dezynfekujące. 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
(podpis rodziców/opiekunów) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą dziecko nie ma i nie miało kontaktu 
z osobą zakażoną COVID-19,  nikt  z  rodziny  nie  przebywa  na  kwarantannie  ani  w domowej izolacji. 
Dziecko jest zdrowe. Mam pełną świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus.  
 

……………........……………………….. 
 

……………………………………………… 
(podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do procedury bezpieczeństwa 

 
……………………………................……….     

…………………………………...............….. 

…………………………………...............….. 

(nazwisko i imię , adres rodziców/opiekunów dziecka) 
 
 

OŚWIADCZENIE O ALERGII 
 

 
Informuję, że moje dziecko.......................................................................................................... 
uczeń klasy*……………………… ma alergię* (wziewną*, kontaktową*, iniekcyjną*, pokarmową*)/ nie ma 
alergii*. 
Dziecko jest uczulone (proszę wymienić poniżej na co jest dziecko uczulone)*  

1. …..................................…................................................. 
 

2. …....................................................................................... 
 

3. …....................................................................................... 
 

4. …....................................................................................... 
 

5. …....................................................................................... 
 

 
 
 
 
Oświadczenie składam na rok szkolny: ............................................... 
 
W przypadku pojawienia się zmian w powyższej kwestii zobowiązuję się do jak najszybszego 
poinformowania wychowawcy dziecka lub dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży. 
 
 

                                                                             
            ....................................................
........... 
 
………………………………………………………….. 

(podpis rodziców/opiekunów) 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

                              ………………………………….. ……………………………………. 
                                                                      (miejscowość, data) 

 

 


